KIRJEITÄ JA
MIELIPITEITÄ

Vastine edelliseen
Kiitämme professori Matti Airaksista
ja akatemiantutkija Jari Rossia poly
vagaalista teoriaa (PVT) koskevasta
keskustelualoitteesta. PVT on moni
tie
teellinen kehittyvä teoria, joka
ulottuu evoluutiosta ja neurofysiolo
giasta vuorovaikutustutkimukseen.
Tieteen kehitys perustuu teoreettisten
hypoteesien, empiirisen näytön ja
kokemustiedon vuoropuheluun. Ra
kentava kritiikki on kehittänyt PVT:n
huomioimaan yhä paremmin kliinistä
kokemusta ja tutkimustietoa (1). Val
taosaan PVT:n evolutiivista ja anato
mista kritiikkiä on vastattu (1,2,3).
Suurin osa lukemistamme PVT:hen
viittaavista artikkeleista on vahvista
nut oletuksia (4,5,6).
Psykoterapia- ja traumatutkimuk
sen piirissä kiinnostus PVT:tä koh
taan voimistuu (7). PVT selittää
mielekkäästi psykoterapiapotilaiden
siirtymisiä fysiologisesta tilasta toi
seen. Esimerkiksi eloisasti ilmehtivä,
rauhallisesti hengittävä, keskusteluun
syventyneesti osallistuva potilas saat
taa siirtyä äkisti niukkailmeiseen, kat
sekontaktia välttelevään tilaan, jossa
hänen äänensä kiristyy, hengityk
sensä on pinnallista ja liikehdintänsä
säpsähtelevää. Hänen liikkumisensa
saattaa myös lakata tyystin, katseensa
lasittua ja ihonsa kalveta. Nämä ha
vainnot sopivat PVT:n kuvaamaan
kolmeen autonomiseen perustilaan.
Niiden merkityksen ymmärtäminen
auttaa potilaita oppimaan itsesääte
lyä. Esimerkiksi traumatisoituneen
adoptiolapsen vanhemmat oppivat
rauhallisen uloshengityksen ja hyräi
lyn avulla tyynnyttämään lapsensa
sosiaaliseen yhteyteen.
PVT esittää kiertäjähermon vent
raalisella osalla olevan oleellinen
merkitys itsesäätelyssä ja sosiaalisessa
liittymisessä. PVT erottelee toonisen
autonomisen vaikutuksen dynaami
sesta, hetkestä hetkeen vaihtuvasta
säätelystä. Ventraalinen vagaalinen
hermokokonaisuus on enemmän vas
tuussa dynaamisesta ja dorsaalinen
toonisesta vaikutuksesta. Molemmis
sa on sekä myelinoituja että myeli
noimattomia säikeitä molemmista va
guksen tumakkeista mutta erilaisissa

suhteissa (3). PVT ei esitä, että ero
olisi absoluuttinen vaan suhteellinen,
ja että tällä suhteellisella erolla on
erityistä merkitystä sosiaalisuudesta
riippuvaisille nisäkkäille.
Autonomisen hermoston hierark
kisuus on sekä kehityksellinen että
arkipäiväinen havainto. Sympaattinen
hermosto lamaa suoliston toimintaa,
vagaalinen jarru hillitsee sydämen
sympatotoniaa. Vakiintuneen käsityk
sen mukaan myöhemmin kehittyvät
rakenteet säätelevät kehityksellisesti
alkeellisempia. Niinpä pienipainoi
simmilta keskosilta puuttuu ventraa
lisen vaguksen sydämen dynaaminen
sykkeen säätely, koska myelinoitu
ventraalinen vaguskompleksi kehittyy
vasta lähempänä täysaikaisuutta (8).
Kysymykseen sydämen sykevaih
telun yhteydestä tunnesäätelyyn ja
psykopatologiaan löytyy paljon tut
kimustietoa (4). Sen mukaan sekä
aggressiivisuus että masennus ja
sosiaalinen ahdistuneisuus liittyvät
pieneen sykevälivaihteluun. Toisaal
ta hyvä stressin säätelykyky, joustava
tunnesäätely ja sosiaalinen liittyminen
liittyvät korkeaan sykevälivaihteluun
(4,5,6,9)
Lajitoverisuhteet ja siten sosiaa
listen tilojen säätely ovat nisäkkäille
elintärkeitä. PVT käyttää lajinke
hityksen viitekehystä selittämään
nisäkkäiden sosiaa
lisuuden fysiolo
giaa. Kaikilla selkärankaislajeilla on
varsin samankaltainen autonominen
hermosto, mutta erojakin on (10).
Nisäkkäille on kehittynyt prososiaali
suuden mahdollistavia kuulon, äänen
muodostuksen ja sydämen säätelyyn
liittyviä toimintoja (3). Matelijoilla
ei ole pystytty osoittamaan nisäkkäil
le ominaista hengityksen ja sydämen
sykkeen aikasidonnaista ja synkro
nista kytkeytymistä toisiinsa (3,10).
PVT:n mukaan kuulon, ilmeiden ja
äänenkäytön kytkös ambiguustumak
keessa sydäntä sääteleviin myelinoi
tuihin vagussäikeisiin on anatomisesti
niin ilmeinen, että funktionaalinen
kytkeytyminen on todennäköinen.
Kaikilla ilmaa hengittävillä selkäran
kaisilla on tarve optimoida kaasujen
vaihtoaan. Siitä vastaava järjestelmä
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näyttää ylläpitävän nisäkkäillä samalla
myönteiseen sosiaalisuuteen liittyvää
fysiologista tilaa.
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